
 

 

 

                     

               

 :ה )לפני החשיפה לאתר בנוגע לבריאות האיש -עבור נשים עם מש"ה שאלון ידע ותחושות שם הכלי

 "("לילך

 :יחידת הערכה ומחקר –מכלול על ידי:   2019 פותח בשנת 

 

 אשר עשו שימוש בכלי: ם  קרן של רשימת מחקרי 

 מק"ט  שם המחקר 

ידע  הנגשת   -של אתר "לילך"  תו תרוממחקר הערכה בנושא: (, 9201) יחידת הערכה ומחקר  –מכלול 

קרן שלם  , ריאות האישהבתחום ב  
192 

 למחקר המלא 

                                                    `     

                   למאגר המחקרים של קרן שלם

, על סמך  ם ביקור אצל רופא נשישיש לנשים אלה כלפי הלבחון את הידע והתחושות  מטרת הכלי  1

 התנסויותיהן בביקורים קודמים. 

 . שאלון  סוג כלי המחקר   2

 . נשים עם מש"ה המתגוררות במסגרות דיור בקהילה(, 2019) במחקר של מכלול  אוכלוסיית היעד   3

 המטפלות הישירות.   בסיוע ותיווך  דיווח עצמי  אופי הדיווח   4

)סגורות   על ידי המטפלות(, שאלות ידע מולא)על האישה טי רקע רפ כללהשאלון  מבנה הכלי  5

ים קודמים  מביקור )שאלות כן/לא(  הערכת תחושותועל תחום בריאות האישה  ופתוחות( 

 אצל רופא נשים. 

ם המדידה סוג סול 6  לא רלוונטי  

 כן/לא" "ושאלות   , שאלות פתוחות ( 4)בחירת תשובה אחת מתוך ברירה -ת רבשאל סוג הפריטים בכלי  7

 שאלות כן/לא.   5-שאלות פתוחות ו  5ברירה אחת,  -שאלת רב אורך הכלי   8

 שאלות.   11סה"כ 

 לא צוין    מהימנות  9

 לא צוין  תקיפות  10

 של קרן שלם התומכת במחקר שמטרתו    לי המחקרמאגר כך  כלי  מחקר זה נלקח מתו 

 שיפור איכות החיים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית והסובבים אותם.    

 
   טיהרלבנ  המחקר   את  שערך   לחוקר  לפנות  מתבקש מחקר  מכלי  באחד   להשתמש המעוניין כל        

 . יוצרים זכויות  מבחינת בכלי  השימוש   אישור את   ולוודא                         
 

http://www.kshalem.org.il/pages/item/1936
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1936
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1936
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1936
http://www.kshalem.org.il/
https://www.facebook.com/kerenshalemm
mailto:general@kshalem.org.il
http://www.kshalem.org.il/pages/page/28
http://kshalem.xpmltd.info/pages/page/29
http://kshalem.xpmltd.info/pages/page/29
http://kshalem.xpmltd.info/pages/page/29


 

 ( "לילך"  לפני החשיפה לאתר) בנוגע לבריאות האישה"שאלון ידע ותחושות" 

 
  

 

. על מנת להעריך את התרומה  בריאות האישה מטפלת יקרה, אנו שמחים על שיתוף הפעולה מצדך בקידום תחום 

, אנו מבקשים את הסיוע שלך במילוי שאלונים קצרים. השאלון הנוכחי הוא עבור  ושפותח אתר והסרטונים  ל ה ש

 את תשובותיה(.  סמני ת ו את השאלונא הקריאי לה )כלומר, א תיווך שלך היא זקוקה ל מקבלת השירות, אך 

הספרות   4אנא כתבי את   בין תשובות האישה לפני הצפייה ואחרי הצפייה בסרטונים,על מנת שנוכל להשוות 

   האחרונות של תעודת הזהות של האישה: ___________ 

את יכולה למלא גם ללא נוכחות האישה, ואת כל יתר השאלון    –פרטי הרקע של האישה )המופיעים בהתחלה( את 

   אנא מלאי ביחד איתה.  

 תודה רבה על שיתוף הפעולה!! 

 צוות ההערכה, קרן שלם ומשרד הרווחה 

 

 

 ידי המטפלת הישירה(: -קע )למילוי עלפרטי ר  –חלק א 

 מסגרת: ________________________________  תאריך: ________________

 לידה של האישה: ____________________שנת 

 אחר: _____________________□  ערביה  ,   □  ,     ה יהודיי□ האישה היא:   

 □ חרדית    ייה   ,  ,  □ דת מסורתית  □  חילונית ,   □ האישה היא:   

 □ דיור מוגן דיור קהילתי  ,  □ בית ההורים  ,  □ האישה גרה ב: 

 קשה □  בינוני  ,  □  בינוני  ,   -קל □  קל  ,   □  רמת המוגבלות השכלית של האישה היא:  

 תעסוקה נתמכת   □  מפעל רב נכותי , □ מע״ש ,  □   מרכז יום ,□ דיור     □באיזו מסגרת נמצאת האישה?   

 □ לא ,  □ כןבעבר אצל רופא נשים:     האם האישה ביקרה 

 ת   רבו□ ביקרה פעמים    מעטות דה?  □ ביקרה פעמים באיזו מי –במידה ו"כן"              

 

 שאלות למקבלת השירות:   –חלק ב 

לאישה את הפתיח הבא והציגי בפניה את השאלות שבהמשך. את תשובותיה של האישה אנא   הקריאיאנא 

 על גבי הטופס.  סמני 

 

בנינו עבורך אתר במחשב. לפני שנראה לך את   –כדי ללמד ולעזור לך כשתלכי לרופא נשים  אישה יקרה,

 שאלות.  נשאל עוד כמה   –האתר, נשמח אם תעני על כמה שאלות, ואחרי שתראי את האתר 

 נשמח לשמוע!   –אם יהיו לך דברים נוספים להגיד לנו בנושא זה 

 וד על שיתוף הפעולה!  אנו מודים לך מא

 

 



 

 בנושא בריאות האישה: שאלות ידע 

 

 מתי חשוב שכל אישה תלך להיבדק אצל רופא נשים? . 1

 א. רק כשכואב באיזור הבטן     
 שנתיים -ב. כל שנה     
 בדק אצל רופא נשים יג. לא חשוב בכלל לה     

 שנתיים וגם כאשר כואב באיזור הבטן -ד. כל שנה     
 

:  פרטים( 3לפחות  בבקשה צייני  ברים )הציוד, המכשירים( שנמצאים בחדר של רופא הנשים? ). מהם הד2

_____________________________________________________________________________ 

 

 ? ךצריכה לעשות בחדר של רופא הנשים כדי שהוא יבדוק אות ת. מה א3

_____________________________________________________________________________ 

 

 ________________. למה חשוב לעשות בדיקת שד?______________________________________4

 

 ___________________________________? ךסיים לבדוק אות יהרופא כשהוא  תשאלי את וב ש. מה חש5

_____________________________________________________________________________ 
 

ואבקש שתגידי לי האם כאשר הלכת לרופא הנשים את הרגשת כך או   רגשות עכשיו אני אציג בפנייך כמה  

 שלא הרגשת כך:  

 לא     כן       

 פחד 
  

 לחץ
  

 בלבול  
  

 התרגשות
  

 שמחה 
  

 

 האם יש לך משהו לומר על ביקור אצל רופא נשים?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 תודה רבה על שיתוף הפעולה!! 

 


